Mål fra lærerplanen:
Målet er at dere skal vli kjent med hvordan opplæringen på TIP foregår. Dere skal få
kjennskap til fag- og timefordeling, hva de ulike fagene inneholder og hvordan selve
undervisningen foregår.
Produksjon
Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter
som er felles og grunnleggende for all type
produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre
inneholder programfaget planlegging, produksjon
og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid
med maskiner, materialer og produksjonsutstyr.
Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet,
samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i
produksjonsarbeid.
Tekniske tjenester
Programfaget omfatter metoder og teknikker for
måling, regulering, montering, demontering og
vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det

seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem
og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget
omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.
Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og
samarbeid inngår i faget.
Dokumentasjon og kvalitet
Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer,
prosedyrer, standarder og digitale verktøy som
grunnlag for produksjon og tekniske tjenester.
Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og
inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til
dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med
kvalitetssystemer innebærer også registrering og
avviksrapportering.

Eleven sin egenvurdering - til etterarbeid på ungdomsskolen

Velkommen til oss på TIP!

TEKNIKK- OG
INDUSTRIELL PRODUKSJON
Du vil møte disse lærerne:

Tirsdag 21.4.
Kl 08.15 Felles informasjon om Kragerø vgs i Aud 1
Dere møter i hoveinngangen. Avdelingsleder
Marit tar imot dere.
Kl 09.00 Verksted: Sammen med vg1 TIA
Opplæring maskiner og verktøy - Dreieøvelser Sveiseøvelser. Lærere: Jan - Per Sverre

Geir Enggrav
Kontaktlærer vg2

Kl 11.45 Lunsj i kantina
Ta med mat eller kjøp i kantina
Kl 12.25 Verksted
Oppgaver på motorverksted - diagnoseverktøy elektrisk - maskiner. Lærer Per Sverre.
Til kl 15.00

Onsdag 22.4.

Petter Engebretsen

Kl 08.15 Verksted med vg2 PIA
Sveiseøvelser - dreieøvelser.
Lærere Petter - Per Sverre

Kontaktlærer vg1

Kl 11.45 Lunsj i kantina
Ta med mat eller kjøp i kantina
Kl 12.25 Verksted
Informasjon om yrker og valgmuligheter fra TIP.
Gjøre ferdig påbegynt arbeid i verksted. Rydde.
Lærer Per Sverre - Petter. Til kl 15.00

Praktiske oppgaver innen:
Dreiing, sveising og
verktøybruk.

Elev:

Utstyr du må ha med:
Klær som tåler å bli skitne.
Ikke hettegenser / si genser
som kan komme inn i
roterende verktøy. Vernesko
hvis du har. Skrivesaker og
matpakke.

Per Sverre Bjørkkjær
Kontaktlærer vg1

Jan Solum
Faglærer og Rådgiver

